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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet udtrykte allerede i sin beslutning af 18. maj 2010 om nye 
udviklingstendenser for offentlige indkøbskontrakter sin modstand mod en retsakt om 
koncessioner på tjenesteydelser.

Ordføreren er tillige af en opfattelse, at der ikke er behov for at retsakt om tildeling af 
koncessionskontrakter på europæisk plan. Der er navnlig grund til at frygte negative 
virkninger, for så vidt angår levering af forsyningspligtydelser og beskyttelse og fremme af 
social sikkerhed.

Ordføreren anbefaler, at forslaget til direktiv forkastes.

Generelt

Det er anført, at forslagets væsentligste formål er at skabe en højere grad af retssikkerhed.
Koncessionskontrakter om tjenesteydelser er i henhold til artikel 17 i direktiv 2004/18/EF 
(udbudsdirektivet) og artikel 18 i direktiv 2004/17/EF (forsyningsvirksomhedsdirektivet) 
holdt uden for anvendelsesområdet for reglerne om offentlige kontrakter. Tildeling af 
koncessionskontrakter om tjenesteydelser er reguleret med tilstrækkelig retssikkerhed af den 
eksisterende primære ret i EU, især principperne om ligebehandling, ikkeforskelsbehandling 
og gennemsigtighed, der er afledt af de grundlæggende friheder, og af EU-Domstolens 
retspraksis. Tildelingen af bygge- og anlægskoncessioner er ligeledes tilstrækkeligt reguleret 
(direktiv 2004/18/EF).

Ordføreren konstaterer, at der ikke - som hævdet af Kommissionen - eksisterer et retligt 
tomrum. Direktivet vil ikke skabe større retssikkerhed.

Endvidere kritiserer hun det uklare og alt for omfattende anvendelsesområde (artikel 1, 2 og 
5) samt de for snævre undtagelsesbestemmelser (artikel 8). Ifølge ordføreren skal områderne 
for social sikkerhed, kultur, uddannelse, offentlig infrastruktur og andre kommunale 
tjenesteydelser undtages fra hele anvendelsesområdet.

Sikring af den offentlige forsyningspligt i stedet for åbning af markederne

Mens der i artikel 14 i TEUF og i protokollen om tjenesteydelser af almen interesse 
understreges de vide skønsbeføjelser, som offentlige ordregivende myndigheder har med 
hensyn til at levere, udlægge og finansiere offentlige forsyningspligtydelser, henvises der i 
forslaget til direktiv ikke til en styrkelse af den offentlige forsyningspligt i EU’s primære ret. 
Derimod lægges der vægt på at åbne de offentlige indkøb op for konkurrence (betragtning 1, 2 
og 4), mens de ordregivende myndigheders skønsbeføjelser begrænses, idet de ikke har 
ubegrænset valgfrihed til at definere tildelingskriterierne (artikel 39, stk. 2). Derudover er der 
ingen forpligtelse til at overholde lokale overenskomster (artikel 39, betragtning 29 og 32).

Ordføreren er utilfreds med, at forslaget ikke tager hensyn til det egentlige formål med de 
offentlige tjenester, som er at sikre, at borgerne har generel, ikkediskriminerende, bred og 
økonomisk overkommelig adgang til forsyningspligtydelser. Kommissionens synsvinkel er 
ikke så meget at sikre den offentlige forsyningspligt men mere at skabe nye markeder. Dette 
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giver anledning til frygt for, at samarbejde mellem offentlige organisationer og in house-
aftaler bliver undtagelsen. I udkastet anføres endvidere bedre markedsadgang for 
virksomheder og fremme af offentlig-private partnerskaber som mål (betragtning 17).
Ordføreren er særlig kritisk over sidstnævnte, da hun mener, at den private sektor ikke leverer 
tjenesteydelser mere effektivt, gennemsigtigt eller billigere end den offentlige sektor. Hertil 
kommer, at virkningerne af eksterne faktorer på f.eks. medarbejderne generelt ikke tages i 
betragtning.

Transportsektor

Det foreslåede direktiv omfatter aktiviteter i forbindelse med trafikbetjening af offentligheden 
med jernbane, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller tovbane samt 
posttjenester med undtagelse af lufttrafiktjenester på grundlag af en licens som omhandlet 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 og offentlig personbefordring, 
som omhandlet i forordning (EF) nr. 1370/2007. Det foreslåede direktiv gælder også for 
udnyttelse af et geografisk område med henblik på tilrådighedsstillelse af lufthavne, søhavne 
eller havne ved indre vandveje eller andre transportterminaler for transportvirksomheder, der 
opererer til vands eller i luften.

*****

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende 
aftaler, der indgås mellem én eller flere 
økonomiske aktører og én eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, og som vedrører anskaffelse af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, som normalt består i retten 
til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet 
eller tjenesteydelserne, der er omfattet af 
kontrakten. Udførelsen af sådanne bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er 
underlagt særlige bindende forpligtelser, 
der fastlægges af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren, og 

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende 
aftaler, der indgås mellem én eller flere 
økonomiske aktører og én eller flere 
ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere, og som vedrører anskaffelse af 
bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, som normalt består i retten 
til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet 
eller tjenesteydelserne, der er omfattet af 
kontrakten. Udførelsen af sådanne bygge-
og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er 
underlagt særlige bindende forpligtelser, 
der fastlægges af den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren, og 
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har retsgyldighed. Derimod bør bestemte 
statslige dokumenter som godkendelser 
eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
økonomisk aktivitet, ikke anses for 
koncessioner. Dette gælder også for 
bestemte aftaler, der vedrører en 
økonomisk aktørs ret til at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer som f.eks. 
forpagtningskontrakter, hvorved staten 
eller den ordregivende myndighed 
henholdsvis ordregiver kun fastlægger 
generelle betingelser for deres benyttelse 
uden at opnå bestemte arbejder eller 
tjenesteydelser.

har retsgyldighed. Derimod bør bestemte 
statslige dokumenter som godkendelser 
eller tilladelser, hvorved staten eller en 
offentlig myndighed fastlægger 
betingelserne for udøvelsen af en 
økonomisk aktivitet, ikke anses for 
koncessioner. Tilsvarende gælder for 
bestemte aftaler, som f.eks. leje- eller
forpagtningskontrakter, hvor staten eller 
den ordregivende myndighed eller en 
anden ordregiver tildeler en økonomisk 
aktørs ret til mod betaling at udnytte 
bestemte offentlige områder eller 
ressourcer, herunder havområder, havne 
ved indre vandveje eller søhavne, og hvor 
der normalt kun er fastlagt generelle 
betingelser for deres benyttelse, uden at 
staten eller den ordregivende myndighed 
bliver til modtager af bestemte arbejder 
eller tjenesteydelser. Inden for rammerne 
af sådanne kontrakter bør bestemmelser 
om overførsel, tilladt brug og 
vedligeholdelse af det offentlige område 
eller den offentlige ressource og 
tilbagetagelsen heraf af staten eller den 
ordregivende myndighed, varigheden af 
leje- eller forpagtningskontrakter samt 
lejen og øvrige udgifter, der skal betales 
af lejeren, betragtes som generelle 
betingelser med henblik på at regulere 
brugen af det offentlige område eller den 
offentlige ressource.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Eftersom koncessionshaveren bærer 
den væsentlige driftsrisiko, bør den 
pågældende frit kunne vælge de vilkår for 
udførelse af kontrakten, som den 
pågældende anser for mest egnede, dvs. 
enten at udføre kontrakten direkte (evt. 
ved anvendelse af tilknyttede selskaber) 
eller at give den frit i underentreprise til 
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tredjemand.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere det mål om fleksibilitet og forenkling, som 
tilstræbes med direktivet, hvad angår koncessionshaverens videre tildeling i 
overensstemmelse med definitionen af væsentlig driftsrisiko som kendetegnende element for 
koncessionen. Netop fordi koncessionshaveren bærer nævnte risiko, skal den pågældende 
nemlig være fri til at udføre kontrakten på den måde, den pågældende anser for mest egnet: 
enten at udføre den direkte (evt. ved anvendelse af tilknyttede selskaber) eller at give den frit i 
underentreprise til tredjemand.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre reel åbning af markedet 
samt passende ligevægt i anvendelsen af 
reglerne om tildeling af koncessioner 
inden for vand- og energiforsyning, 
transport og posttjenester må de 
pågældende virksomheder defineres på 
anden måde end ved henvisning til deres 
retlige form. Det bør derfor sikres, at 
princippet om ligebehandling af
ordregivere i den offentlige og den private 
sektor ikke anfægtes. Det skal desuden i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
345 sikres, at medlemsstaternes 
ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

(11) Det bør sikres, at ordregivere i den 
offentlige og ordregivere i den private 
sektor behandles lige. Det skal desuden i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
345 sikres, at medlemsstaternes 
ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I henhold til artikel 14 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde samt protokol 26 om 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
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interesse bør de nationale, regionale eller 
lokale kompetente myndigheder have vide 
skønsbeføjelser til at afgøre, hvorvidt de 
vil tildele kontrakter vedrørende 
tjenesteydelser af almen interesse.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der er betydelig retlig usikkerhed 
med hensyn til det omfang, hvori 
samarbejde mellem offentlige 
myndigheder er omfattet af reglerne om 
tildeling af koncession. EU-Domstolens 
relevante retspraksis fortolkes forskelligt af 
medlemsstaterne og endda af ordregivende 
myndigheder eller visse andre ordregivere. 
Det er derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde koncessioner indgået mellem 
sådanne myndigheder ikke er underlagt 
anvendelsen af reglerne om tildeling af 
koncessioner. Afklaringen bør afstemmes 
med de principper, der er fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. Den 
kendsgerning, at begge aftaleparter selv 
er ordregivende myndigheder eller andre 
ordregivere i henhold til artikel 4, stk. 1, 
nr. 1, udelukker ikke i sig selv 
anvendelsen af reglerne om tildeling af 
koncessioner. Anvendelsen af reglerne om 
koncessionstildeling bør imidlertid ikke 
indvirke på de offentlige myndigheders 
frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre 
deres offentlige tjenesteydelsesopgaver. 
Koncessioner tildelt kontrollerede 
virksomheder eller samarbejde om fælles 
udførelse af de deltagende ordregivende 
myndigheders henholdsvis andre 
ordregiveres offentlige 
tjenesteydelsesopgaver bør derfor undtages 
fra reglerne, hvis betingelserne i dette 
direktiv er opfyldt. Dette direktiv har til 
formål at sikre, at alt undtaget samarbejde 

(17) EU-Domstolens relevante retspraksis 
om samarbejde mellem ordregivende 
myndigheder fortolkes forskelligt af 
medlemsstaterne og endda af ordregivende 
myndigheder eller visse andre ordregivere. 
Det er derfor nødvendigt at afklare, i hvilke 
tilfælde koncessioner indgået mellem 
sådanne myndigheder ikke er underlagt 
anvendelsen af reglerne om tildeling af 
koncessioner. Afklaringen bør afstemmes 
med de principper, der er fastlagt i 
Domstolens relevante retspraksis. 
Anvendelsen af reglerne om 
koncessionstildeling bør ikke indvirke på 
de offentlige myndigheders frihed til at 
beslutte, hvordan de vil udføre deres 
offentlige tjenesteydelsesopgaver. 
Koncessioner tildelt kontrollerede 
virksomheder eller samarbejde om fælles 
udførelse af de deltagende ordregivende 
myndigheders eller andre ordregiveres 
offentlige tjenesteydelsesopgaver bør 
derfor undtages fra reglerne, hvis 
betingelserne i dette direktiv er opfyldt. 
Dette direktiv har til formål at sikre, at alt 
undtaget samarbejde mellem offentlige 
organisationer, der forsyner borgerne med 
tjenesteydelser af almen interesse, ikke 
anses for at være en kilde til mulig 
konkurrencefordrejning i forbindelse med 
private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 
tildelingen af en offentlig kontrakt må 
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mellem offentlige organisationer ikke fører 
til konkurrencefordrejning i forbindelse 
med private økonomiske aktører. En 
ordregivende myndigheds deltagelse som 
tilbudsgiver i en procedure med henblik på 
tildelingen af en offentlig kontrakt må 
heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

heller ikke forårsage 
konkurrencefordrejning.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) I overensstemmelse med EU-
Domstolens retspraksis finder dette 
direktiv anvendelse på koncessioner, der 
er tildelt efter direktivets ikrafttrædelse.

Begrundelse

Vigtigheden af princippet om, at der til udvikling af koncession i medlemsstaterne ikke må 
ændres i kontrakter under deres gyldighedsperiode, bør føre til, at princippet klart fremgår af 
direktivet.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Direktivet berører ikke den ret, som 
offentlige myndigheder på alle niveauer 
har til selv at beslutte, hvorvidt de vil 
udføre offentlige opgaver med brug af 
deres egne ressourcer uden at være 
forpligtet til at tildele koncessioner til 
andre eksterne økonomiske aktører. Disse 
opgaver kan udføres i samarbejde med 
andre offentlige ordregivende 
myndigheder.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) ”indkøb”: indkøb som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/…/EU af … om 
offentlige indkøb.*
______________

*EUT: Indsæt venligst dette direktivs 
nummer og dato.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "koncession på offentlige bygge- og 
anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, der indgås skriftligt mellem en 
eller flere økonomiske aktører og en eller 
flere ordregivende myndigheder, og som 
vedrører udførelsen af arbejder, hvor 
vederlaget for det arbejde, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejdet, eller i denne ret sammen 
med betaling af en pris

(2) "koncessionskontrakt om offentlige 
bygge- og anlægsarbejder": en gensidigt 
bebyrdende kontrakt, der indgås skriftligt, 
hvorved en eller flere ordregivende 
myndigheder overdrager udførelsen af 
arbejder, som de er ansvarlige for, til en 
eller flere økonomiske aktører, og hvor 
begge parters rettigheder og forpligtelser 
er reguleret og enten udelukkende består i 
retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejdet inden for rammerne af 
koncessionen, eller i denne ret sammen 
med betaling af en pris. 

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "koncession på tjenesteydelser": en (7) "koncessionskontrakt om 
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gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås 
skriftligt mellem en eller flere økonomiske 
aktører og en eller flere ordregivende 
myndigheder eller andre ordregivere, og 
som vedrører tjenesteydelser undtagen 
ydelser nævnt i nr. 2) og 4), hvor 
vederlaget for de tjenesteydelser, som skal 
præsteres, enten udelukkende består i 
retten til at udnytte tjenesteydelserne, eller 
i denne ret sammen med betaling af en pris.

tjenesteydelser": en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, der indgås skriftligt, hvorved en 
eller flere ordregivende myndigheder eller 
andre ordregivere overdrager 
præsteringen af tjenesteydelser, som de er 
ansvarlige for, undtagen ydelser nævnt i 
nr. 2) og 4) til en eller flere økonomiske 
aktører, og hvor vederlaget for de 
tjenesteydelser, som skal præsteres, enten 
udelukkende består i retten til at udnytte 
tjenesteydelserne, eller i denne ret sammen 
med betaling af en pris. 

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
omhandlet i stk. 1, nr. 2), 4) og 7), 
indebærer, at den væsentlige driftsrisiko 
overføres til koncessionshaveren. 
Koncessionshaveren anses for at påtage sig 
den væsentlige driftsrisiko, hvis 
indehaveren ikke er garanteret at genvinde 
de foretagne investeringer og de afholdte 
omkostninger i forbindelse med driften af 
de bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er genstand for 
koncessionen.

2. Retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
omhandlet i stk. 1, nr. 2), 4) og 7), 
indebærer, at en væsentlig del af den 
økonomiske risiko og driftsrisikoen 
overføres til koncessionshaveren. 
Koncessionshaveren anses for at påtage sig 
en væsentlig del af risikoen, hvis 
indehaveren ikke er garanteret at genvinde 
de foretagne investeringer og de afholdte 
omkostninger i forbindelse med driften af 
de bygge- og anlægsarbejder eller 
tjenesteydelser, der er genstand for 
koncessionen..

Denne økonomiske risiko kan bestå i: Den økonomiske risiko og driftsrisikoen
kan bestå i:

a) risikoen i forbindelse med anvendelsen 
af bygge- og anlægsarbejderne eller 
efterspørgslen efter tjenesteydelsen eller

a) risikoen i forbindelse med anvendelsen 
af bygge- og anlægsarbejderne eller 
efterspørgslen efter tjenesteydelsen eller

b) risikoen i forbindelse med 
tilgængeligheden af den infrastruktur, som 
koncessionshaveren har stillet til rådighed, 
eller som er blevet anvendt ved leveringen 
af tjenesteydelser til brugerne. 

b) risikoen i forbindelse med 
tilgængeligheden af den infrastruktur, som 
koncessionshaveren har stillet til rådighed, 
eller som er blevet anvendt ved leveringen 
af tjenesteydelser til brugerne. 



AD\920025DA.doc 11/16 PE492.848v03-00

DA

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om erhvervelse eller leje - uanset 
finansieringsform - af jord, eksisterende 
bygninger eller anden fast ejendom eller 
vedrørende rettigheder hertil, dog er 
koncessioner om finansielle 
tjenesteydelser, der indgås samtidig med, 
før eller efter kontrakten om erhvervelse 
eller leje, underlagt dette direktiv

a) om erhvervelse, leje eller forpagtning -
uanset finansieringsform - af offentlige 
områder, herunder havområder, havne 
ved indre vandveje eller søhavne, jord, 
eksisterende bygninger eller anden fast 
ejendom eller vedrørende rettigheder hertil, 
hvorved staten eller den ordregivende 
myndighed eller en anden ordregiver kun 
fastlægger generelle betingelser for deres 
benyttelse uden at opnå arbejder eller 
tjenesteydelser; dog er koncessioner om 
finansielle tjenesteydelser, der indgås 
samtidig med, før eller efter kontrakten om 
erhvervelse eller leje, underlagt dette 
direktiv

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koncessionens varighed er begrænset til 
den tid, der anslås at være nødvendig, for 
at koncessionshaveren kan genvinde de 
foretagne investeringer i driften af bygge-
og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
sammen med et rimeligt afkast på den 
investerede kapital.

Koncessionens varighed er begrænset til 
den tid, der anslås at være nødvendig, for 
at koncessionshaveren kan genvinde de 
foretagne investeringer i driften af bygge-
og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne 
sammen med et rimeligt afkast på den 
investerede kapital, således som det nøje er 
præciseret i koncessionskontrakten.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ordregivende myndighed skal i 
forbindelse med offentliggørelsen af 
koncessionsbekendtgørelsen opfylde alle 
de forpligtelser, der udspringer af de i 
denne artikel fastsatte betingelser.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren kan udelukke en økonomisk 
aktør fra deltagelse i en tildeling af en 
koncession, hvis en af følgende betingelser 
er til stede:

Medlemsstaterne fastsætter, at den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren kan udelukke en økonomisk 
aktør fra deltagelse i en tildeling af en 
koncession, hvis en af følgende betingelser 
er til stede:

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) overtrædelser af social-, 
arbejdsmarkeds-, skatte- og 
miljølovgivningen.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Koncessioner tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, ikke-
diskrimination og ligebehandling 

1. Koncessioner tildeles på grundlag af 
objektive kriterier, der skal præciseres 
nøje af koncessionsgiver, og som sikrer, at 
principperne om gennemsigtighed, ikke-
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overholdes, og som sikrer, at tilbuddene 
vurderes på reelle konkurrencevilkår, 
hvilket gør det muligt for den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren at 
foretage en samlet økonomisk vurdering.

diskrimination og ligebehandling 
overholdes, og sikrer, at tilbuddene 
vurderes på reelle konkurrencevilkår, 
hvilket gør det muligt for den ordregivende 
myndighed henholdsvis ordregiveren at 
foretage en samlet økonomisk vurdering.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I henhold til stk. 2 kan medlemsstaterne 
fastsætte, at de ordregivende myndigheder 
og andre ordregivere skal lægge det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud til 
grund for koncessionstildelingen. 
Kriterierne kan ud over pris og 
omkostninger omfatte ét eller flere af 
følgende kriterier:

4. I henhold til stk. 2 fastsætter 
medlemsstaterne, at de ordregivende 
myndigheder og andre ordregivere skal 
lægge det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud til grund for koncessionstildelingen. 
Kriterierne kan ud over pris og 
omkostninger omfatte ét eller flere af 
følgende kriterier:

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I koncessionsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand, og hvilke underentreprenører 
han foreslår.

1. I koncessionsdokumenterne kan den 
ordregivende myndighed henholdsvis 
ordregiveren anmode eller kan af en 
medlemsstat forpligtes til at anmode 
tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, 
hvilke dele af en kontrakt han har til 
hensigt at give i underentreprise til 
tredjemand med angivelse af navnene på 
de foreslåede underentreprenører og deres 
solidariske hæftelse. Disse oplysninger 
skal ajourføres og videregives til den 
ordregivende myndighed eller 
ordregiveren under koncessionens 
gyldighedsperiode med angivelse af 
eventuelle udskiftninger eller ændringer. 
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forudsat at koncessionens 
overordnede karakter ikke ændres, anses 
en ændring af koncessionen ikke for 
væsentlig, når:
a) den er omhandlet i den oprindelige 
koncessionskontrakt i form af klare, 
præcise og entydige revisionsklausuler 
eller -muligheder, der angiver området for 
og karakteren af mulige ændringer eller 
muligheder samt de betingelser, 
hvorunder de kan anvendes, eller
b) dens værdi ikke overstiger den grænse, 
der er fastsat i artikel 6, og er under 5 % 
af den oprindelige kontrakts nutidsværdi.
I tilfælde af flere på hinanden følgende 
ændringer vurderes de på grundlag af den 
kumulerede nutidsværdi af de på 
hinanden følgende ændringer.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 43 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de i koncessionskontrakten fastlagte 
forpligtelser ikke bliver opfyldt

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Bilag III – stk. 1 – nr. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Aktiviteter, der vedrører udnyttelse af et 
geografisk område til at stille lufthavne, 
søhavne eller havne ved indre vandveje 
eller andre transportterminaler til rådighed 
for virksomheder, der udfører lufttransport, 
søtransport eller transport ad indre 
vandveje.

5. Aktiviteter, der vedrører udnyttelse af et 
geografisk område til at stille lufthavne, 
søhavne eller havne ved indre vandveje 
eller anden generel infrastruktur til 
rådighed for virksomheder, der udfører 
lufttransport, søtransport eller transport ad 
indre vandveje.
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